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 مقدمة:
 

الرابعة مع خريجي الجامعة العربية املفتوحة أحد األهداف الرئيسية في الخطة االستراتيجية  وتقوية الروابطيعتبر التواصل 

ر في تطوي ورهمخريجي الجامعة وتعزيز دالتواصل مع فتح قنوات التي أكدت على "  2022-2017 املفتوحةالعربية للجامعة 

 الجامعة".

 

يتكون  مجلس  مثل هذا النادي الجامعة العربية املفتوحة الئحة تأسيس نادي خريجي الجامعة، حيث ي  عليه، فقد أعدت وبناًء 

العالقات مع خريجي الجامعة العربية وال يخفى أن تعزيز التواصل و من ممثلي جميع خريجي الجامعة من كافة الفروع. 

 أهداف، بما يحقق جوانب إيجابية للجامعة وخريجيهاعدة املفتوحة له 
ً
  ا

ً
 لكال الطرفين، من أهمها: نبيلة

 وينشطون يعملون  واملؤسسات التيالتربوية في املجتمعات  ونشر رسالتها ،شتراك الخريجين في تحسين صورة الجامعةإ

باإلضافة إلى ضمان انسياب التغذية الراجعة من  ،املعنوي للجامعةو وتقديم أشكال مختلفة من الدعم املادي  بها،

 .الجامعة وتوظيف خريجيالعملي  وجوانب التدريبالخريجين للجامعة، خاصة حول تطوير املناهج 

 أو في شكل برامج دراسات عليا، كما ستقدم  ،في شكل ورش تطويرية ،تقدم الجامعة للخريجين فرص التعليم املستمر

تمثيلها في التواصل مع املؤسسات ، و والعاملية ،اإلقليمية، و الندوات املحلية، و املؤتمرات لهم فرص تمثيل الجامعة في

األهلية والحكومية لدعم أنشطة الجامعة املختلفة، كما ستقوم الجامعة بدعوة الخريجين لحفالت التخرج واملشاركة 

 والرياضية والثقافية. ،في األنشطة الجامعية العلمية

 

وتقوية العالقات بين خريجي  ،ل تقنيات التواصل الحديثة لتعزيز الروابط بين الجامعة وخريجيها من جهةوال شك أن استعما

 للجامعة وخريجيهاو  ستكون له جوانب إيجابية كثيرة للمجتمعات العربيةمن جهة أخرى،  الجامعة من فروعها املختلفة

 من النجاح والتفوق في أعمالهم وأنشطتهم  ،بهم الجامعة الذين تفتخر
ً
  املختلفة.وترجو لهم مزيدا
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 تسمية(: 1املادة )
 

عمل " الئحة نادي ومجلس خريجي الجامعة العربية املفتوحةتسمى هذه الالئحة " من قبل مجلس  إقرارهابها من تاريخ وي 

 الجامعة.

 

 (: تعريفات2املادة )
 

 :ما لم يدل السياق على غير ذلك، ه الالئحة املعاني الواردة أدناهواملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذيكون للكلمات 

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 رئيس الجامعة العربية املفتوحة  الجامعة رئيس

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 نادي ومجلس خريجي الجامعة العربية املفتوحةالئحة  الالئحة

 البلد املعنيفي  نادي خريجي الجامعة العربية املفتوحة النادي

 مجلس الخريجين
مجلس خريجي الجامعة العربية املفتوحة باملقر الرئيس واملكّون من رؤساء نوادي 

 بلدان الفروعفي الخريجين 

 الجمعية العمومية
الجامعة املسجلين كأعضاء عاملين في النادي وفق أحكام هذه مجموعة خريجي فرع 

 الالئحة

 مجموعة األعضاء املختارين وفق أحكام هذه الالئحة إلدارة نادي الخريجين بالفرع الهيئة اإلدارية

 رئيس الهيئة اإلدارية للنادي الرئيس

 نائب رئيس الهيئة اإلدارية للنادي نائب الرئيس

 الناديأمين سر  أمين السر

 أمين صندوق النادي أمين الصندوق 

 منسق لجان األنشطة الثقافية وفعاليات التدريب بالنادي أمين لجان الثقافة والتدريب

 وعية والرياضية املختلفة بالناديمنسق لجان األنشطة االجتماعية والتط أمين لجان تنمية املجتمع

 التمويل والدعم املادي والعيني بالناديمنسق لجان استقطاب  أمين لجان التواصل والدعم

 مكتب الخريجين باملقر الرئيس
هام أمانة سر املكتب املناط به متابعة أنشطة نوادي الخريجين بالفروع والقيام بم

 مجلس خريجي الجامعة

 

 وأهدافه الخريجين ناديإنشاء 

 

 إنشاء نادي خريجي الجامعة العربية املفتوحة  (: 3املادة )
 

 بلد– نادي خريجي الجامعة العربية املفتوحةنشأ في كل فرع من فروع الجامعة العربية املفتوحة ناد للخريجين يسمى " ي  

 ." الفرع

 .اإلنشاءقرار  الجامعةويصدر مدير  ،الفرعالجامعة ببلد النادي املذكور ملوافقة مجلس  إنشاءيخضع قرار 
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 النادي  أهداف (:4املادة )
 

 وفق ،التالية من خالل ممارسة نشاطاته األهدافتحقيق  إلىيسعى النادي 
ً
 حكام هذه الالئحة أل  ا

ً
لد للقوانين املحلية لبوطبقا

  :لجنة الخريجين بالفرع إشرافالفرع تحت 

  املتنوعة التي يقوم بها النادي. األنشطةمن خالل وخريجيها، جامعة لبين ا مستمرةتطوير عالقة بناء و 

 ملجتمعاتهمالخدمات املتنوعة  وتقديم ،دور الخريجين في تحقيق االنجازات املتميزة تعزيز. 

 ة.وبيئة حاضنة للتطوير الوظيفي املتميز لخريجي الجامع ،واجتماعي ،توفير منتدى ثقافي 

 تعزيز و  ،الجامعة النشاطات الداعمة لتطوير في اإلسهاموتحفيزهم على  ،بناء روح العطاء للجامعة من قبل خريجيها

 .وسوق العملدورها في التواصل مع املجتمع 

 ودعم الصورة الذهنية  ،تقدمها الجهات الجامعية املختلفة وبالخدمات التي ،رسالتهاعريف املجتمع املحلي بالجامعة و ت

 .ووسائل اإلعالم ،االيجابية للجامعة لدى املجتمع

  تنمية  إلى واالجتماعية، والرياضية، والفنية، والتطوعية الهادفةوالعلمية،  ،الثقافية وإقامة النشاطاتتنظيم

 .واملجتمعات العربيةالعالقات بين الجامعة 

  الجامعة.في تطوير  إمكاناتهماالستفادة من خبرات الخريجين و 

 مع مركز دورات التدريبية بالتعاون العمل و يجي الجامعة من خالل تنظيم ورش لتنمية املستمرة ملهارات وقدرات خر ا

 .ووحداته التعليم املستمر وخدمة املجتمع بالجامعة

 وتنظيم الزيارات، والنشاطات امليدانية  ،متطلبات سوق العمل من خالل التواصل معهم إلىالسنة النهائية  توجيه طالب

بالتعاون مع مركز التعليم  ،سوق العملمن وتقديم الدورات التدريبية التي تنمي املهارات املطلوبة  ،األعمالملواقع 

 .ووحداته وخدمة املجتمع بالجامعة ،املستمر

 ومشاريعها التطويرية ،الدعم املادي واملعنوي للجامعة أنواعستقطاب مختلف ، واعينية، و جلب تبرعات مالية.  

 

 العضوية(: 5املادة )
 

 :عضوية النادي مفتوحة لكل من

 .الجامعة يخريج .1

 خالل فصل دراس ي واحد على األكثر.املتوقع تخرجهم  طلبة السنة النهائية .2

 .على شهادة فخرية من الجامعة ينالحاصل .3

 في النادي. من تمنحه الجامعة عضوية فخرية .4

 

 انتهاء العضوية : (6املادة )
 

 الحاالت التالية: إحدىتنتهي العضوية في 

 االستقالة .1

 اإلدارةبقرار من مجلس  .2

 .الوفاة .3
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 التأديبية املخالفات: (7املادة )
 

ع يخالف القوانين املحلية لبلد الفر  عضوبحق كل  ،املطلقة باألغلبية املذكورة أدناه اإلجراءاتاتخاذ  اإلداريةيحق للهيئة 

يخل بحسن ، أو اإلداريةية العمومية والهيئة الجمع قراراتكل من يخالف ، وتعديالتها، و ملحقاتها، و وأحكام هذه الالئحة

 :يخالف مواثيق السلوك الجامعي أوالسير والسلوك 

 توجيه تنبيه خطي للعضو املخالف 

  النادي أنشطةجميع  أوقصر حق العضو في املشاركة في بعض 

 مناسبة اإلداريةللمدة التي تراها الهيئة والترشيح االنتخاب  أو تجميد العضوية أو حق التصويت 

 من النادي 
ً
 كليا

ً
موافقة الجمعية العمومية على قرار الفصل في أول يتعين الحصول على ، و فصل العضو فصال

 الفخريين األعضاءكان املفصول من  إن ،اجتماع لها بعد صدور القرار

 

 إعادة القيد (:8املادة )
 

 اإلداريةوتنظر فيه الهيئة  ،مين سر الناديقيده بطلب خطي يقدم أل  إعادةعضو انتهت عضويته في النادي أن يطلب  ألييحق 

 التخاذ قرار مناسب بشأنه.

 

 الجمعية العمومية

 

 تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها(: 9)املادة 
 

 للنادي.نتسبين العاملين امل األعضاءالجمعية العمومية للنادي من جميع  تتكون  .أ

يمارس  أنكما يحق له  ،اإلداريةبات عضوية الهيئة االجمعية العمومية ترشيح نفسه النتخ أعضاءعضو من  ألييحق  .ب

 ة االنتخاب ما لم يصدر بحقه قرار عملي
ً
 خالفا

ً
 .للنادي اإلداريةذلك من الهيئة  ا

 لبحث التقرير املالي  .ج
ً
 وذلك خالل شهرين ،للنادي اإلداريةللهيئة واإلداري تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية سنويا

هذه  أحكامتجتمع الجمعية العمومية بصفة طارئة في أي وقت وفق  أنويجوز  ،من تاريخ انتهاء السنة املالية للنادي

 .الالئحة

 جدول  بإشعار ،اإلداريةتتم دعوة الجمعية العمومية بصفة عادية لالجتماع من قبل الهيئة  .د
ً
 األعمالخطي متضمنا

  األعضاء،جميع  إلىترسله 
ً
 اإلداريةرئيس الهيئة  ويترأس االجتماع ،ويكون ذلك قبل تاريخ االجتماع بأربعة عشر يوما

 للنادي.

  .ه
ً
 األعضاءمن  (األقلعلى  زائد واحد 50%املطلقة ) األغلبيةحضرته  إذايكون االجتماع السنوي للهيئة العامة قانونيا

 من موعده أسبوع واحديؤجل االجتماع ملدة  األولىعلى الدعوة  يبلغ عدد املجتمعين تلك النسبة بناءً  ، وإذا لماملسجلين

 مهما بلغ عدد الحاضرين من  ويعتبر االجتماع ،أخرى ثم ينعقد مرة  األصلي
ً
 ،الجمعية العمومية أعضاءالثاني قانونيا

 من االجتماع. اإلداريةعمومية أو الهيئة لالجمعية ا أعضاءحتى لو انسحب بعض 
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 اختصاصات الجمعية العمومية :(10املادة )
 

 ،أدناهمناقشة املوضوعات املدرجة ، باإلضافة إلى التالية باألمور تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي 

 :تعديلها أورفضها  أوواملوافقة عليها 

 عن أعمالها خالل العام املنصرمتقرير الهيئة اإلدارية السنوي  .أ

 الهيئة اإلدارية للعام القادمخطة عمل  .ب

 الحسابات العمومية والحسابات الختامية السنوية للنادي وتقرير مدققامليزانية  .ج

 املنصرمالتي جرت خالل العام  واملعامالت واألعمالعن القرارات  اإلداريةتبرئة ذمة أعضاء الهيئة  .د

 التقديرية للسنة املالية الجديدةمشروع املوازنة  .ه

 الالئحةختيار أعضاء الهيئة اإلدارية للسنة املقبلة حسب أحكام هذه ا .و

   ال أو في بند ما يستجد من أعمالأمور أخرى مدرجة على جدول األعم أي .ز

 

 الجمعية العمومية الطارئة(: 11املادة )
 

 ءأعضايتم تبليغ و  لذلك.ضرورة  اإلداريةرأت الهيئة  إذادعوة الجمعية العمومية الجتماعات طارئة  اإلداريةيجوز للهيئة  .أ

رسل مع، تاريخ انعقاد االجتماع بوقت كاف   الهيئة العامة بذلك قبل ويكون االجتماع  االجتماع،الدعوة جدول أعمال  وي 

 
ً
لك تلم يبلغ عدد املجتمعين  إذا الالئحة.من هذه البند "ه" ( 9املادة )املطلقة كما هي في  األغلبيةحضرته  إذاقانونيا

  أربعةيؤجل االجتماع مدة  األولىعلى الدعوة  النسبة بناءً 
ً
 مه االجتماع الثاني يعتبر، و من تاريخه عشر يوما

ً
ما بلغ قانونيا

 .عدد الحاضرين

 باألمور التاليةاملتعلقة توصيات والقرارات الباستثناء  ،املطلقة للحضور  باألغلبية قراراتها الجمعية العموميةتصدر  .ب

 :التي تتطلب أغلبية ثلثي الحضور 

  حل الناديب الفرعالجامعة ببلد التوصية ملجلس 

  تعديل هذه الالئحةبببلد الفرع التوصية ملجلس الجامعة 

 أو أكثر اإلداريةالهيئة  أعضاءحد إ إقالةب اتخاذ القرار 

  

 العمومية العادية خاصة بالجمعيةأحكام تنظيمية (: 12دة )املا
 

رئيس قسم الشؤون  إلى إضافة ،ن يفوضهم   من مدير الفرع املعني أو العادية كليحضر اجتماعات الجمعية العمومية  .أ

 مع بآرائهم اإلدالء ء لجنة الخريجين بالفرع ويحق لهموأعضا)إن وجد(  واملستشار القانوني، املالية واملحاسب القانوني

 التصويت.حق إقصاءهم من 

ملدير الفرع الدعوة  يجوز  كانت،عن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية بأي صفة  اإلداريةي حالة تقاعس الهيئة ف .ب

وفي هذه الحالة له أن يزكي أحد أعضاء  ،الجتماع الجمعية العمومية بالصفة التي يراها مناسبة للظرف السائد في حينه

 الجمعية العمومية لرئاسة االجتماع.

 .الرسمي التابع للجامعة اإللكترونية العمومية بأية بصفة كانت في املوقع يعن القرارات الرئيسة للجمعيتم اإلعالن  .ج
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 بلد الفرعفي جامعة  لجنة خريجي

 

 تشكيل لجنة جريجي الجامعة (: 13) املادة
 

 . واملعاونة في نشاطاته اللجنة املناط بها دعوة الخريجين لتأسيس وإشهار الناديبلد الفرع هي في الجامعة  لجنة خريجي .أ

 التاليين:عضاء األ  يشكل مدير الجامعة لجنة للخريجين مكونة من .ب

 رئيس     كاديميةنائب املدير للشؤون األ 
ً
  ا

  دراس ي بالتناوبعضو هيئة تدريس من كل برنامج     
ً
 عضوا

 بلد الفرعفي الجامعة في  واالمتحاناتالقبول والتسجيل  مسؤول  
ً
 عضوا

 بلد الفرعفي الجامعة شؤون الطالب في  مسؤول    
ً
 عضوا

 بلد الفرعفي الجامعة ضمان الجودة في  مسؤول    
ً
 عضوا

 

وتستمر اللجنة في أعمالها وفق أحكام الئحة نادي  ،يشكل مدير الجامعة لجنة الخريجين مع بداية كل عام جامعي .ج

 ا.تشكيله بإعادةصدور قرار  حتىالخريجين 

 لجنة الخريجين:  مهام فيما يلي  .د

 الجامعة ببلد الفرع؛  تأسيس نادي خريجي 
ً
 ال يتجاوز خمسين خريجا

ً
 ينتميز من املحيث ترشح اللجنة املذكورة عددا

 ن  يترأس االجتماع مدير الجامعة أو م  . ن إلى اجتماع لتشكيل الجمعية العمومية التأسيسية املؤقتة للناديو  دع  ي  

  ،أعضاء لجنة الخريجين املذكورة أعاله، ويعقد االجتماع بحضور يبهني  
ً
ن حضره خمسة إويكون االجتماع قانونيا

 على األقل من خريجي الجامعة. 
ً
 عشر مدعوا

 الحضور واملشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لنادي خريجي الجامعة. 

 االنتخابات.الهيئة اإلدارية لنادي الخريجين واإلشراف على  النتخاباتطلبات الترشح  استقبال 

 

 الهيئة اإلدارية

 

 اإلدارية(: تكوين الهيئة 14املادة )
 

 
 
 ويتولون املراكز التالية: ،من سبعة أعضاء يتم اختيارهم وفق أحكام هذه الالئحة اإلداريةشكل الهيئة ت

 رئيس الهيئة اإلدارية   

 نائب رئيس الهيئة اإلدارية 

 أمين السر 

  أمين الصندوق 

 لتدريبأمين لجان الثقافة وا 

 أمين لجان تنمية املجتمع 

 أمين لجان التواصل والدعم 
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 اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية :(15املادة )
 

 ألحكام هذه الالئحة .أ
ً
ويشترط في ، صفة كانت في اجتماع الجمعية العمومية بأي يتم اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية وفقا

 
ً
 .والتصويتالترشيح و لشروط االنتخاب عضو الهيئة اإلدارية أن يكون مستوفيا

 من تاريخ االنتخابات .ب
ً
نفس تاريخ  في ويتم االنتخاب ،يفتح باب الترشيح النتخابات الهيئة اإلدارية قبل خمسة عشر يوما

 لجنة خريجي الفرع و  إشراف العمومية تحتانعقاد الجمعية 
 
الجمعية  أعضاءين اثنين يتم اختيارهما من قبل ممثل

  ويتقدم املرشحون بطلب الترشيح لدى لجنة الخريجين بالفرع.، العمومية

وفي حال تكرار تساوي األصوات  ،في حالة تساوي األصوات بين أي عدد من املرشحين يعاد االنتخاب في نفس االجتماع .ج

جرى 
 
 ،الف الذكرالقرعة فيما بينهم تحت إشراف لجنة خريجي الفرع وممثلي الجمعية العمومية املختارين على النحو ست

 أعضاء(.)سبعة ية اإلدار الهيئة وذلك في حال تجاوز عدد املرشحين املتساوين في األصوات للعدد املطلوب لعضوية 

الجمعية  تقوم لجنة الخريجين وممثلو، عن العدد املطلوب اإلداريةالهيئة  انتخاباتفي حالة قل عدد املرشحين في  .د

 للعدد، على أن تتو 
ً
فر شروط العضوية لالنتخاب والترشيح في االعمومية املذكورين بتسمية باقي األعضاء استكماال

 األعضاء الذين تتم تسميتهم على ذلك النحو.

السر وأمين الصندوق وأمناء لجان النادي  الرئيس وأمينيختار أعضاء الهيئة اإلدارية من بينهم الرئيس ونائب  .ه

 أو بأي طريقة أخرى يرونها مناسبة. ،التصويت السري ب

السنة  أثناءوفي حالة تسلم بعض أعضائها أو جميعهم ملهامهم  ،مالية واحدة الهيئة اإلدارية أعمالها ملدة سنةتزاول  .و

ثم يستمرون في تصريف األعمال لغاية صدور قرار الجمعية  ،يكملون مهامهم لغاية انتهاء السنة املالية فإنهماملالية 

 ذلك.العمومية بشأن 

 

 اإلدارية(: اختصاصات الهيئة 16املادة )
 

وكذلك متابعة كافة  ،تتولى الهيئة اإلدارية مسؤولية السعي إلى تحقيق أهداف النادي وغاياته بموجب أحكام هذه الالئحة

 :بما في ذلك ،والفنية ،والثقافية ،يةواالجتماع ،والرياضية ،واملالية ،شؤون النادي اإلدارية

  العموميةتنفيذ قرارات الجمعية 

 جان النادي على تشكيل ل اإلشرافصدار التعليمات والقرارات الالزمة لسير وتنفيذ العمل في النادي بما في ذلك إ

 املختلفة

  العضوية وترشيح األعضاء الفخريينالنظر في طلبات 

  الالئحةالنظر في توجيه التنبيه لألعضاء أو فصلهم واتخاذ القرار املناسب بحق من يخالف أحكام هذه 

 العضويةلنظر في طلبات إعادة قيد ا 

 واجتماعات الجمعية  ،والنشاطات املختلفة ،التنسيق مع لجنة الخريجين بالفرع فيما يتعلق بشؤون العضوية

 العمومية

  كانتتنظيم اجتماعات الجمعية العمومية بأي صفة 

 عليمات املاليةواللوائح والت ،وفق أحكام هذه الالئحة ،تخاذ القرارات املتعلقة بالنواحي املالية بكافة جوانبهاا 

 الجامعةفي السارية 
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  وعرضه على الجمعية  ،بّين أنشطة النادي املختلفة من كافة النواحيالذي ي   اإلداري تقرير السنوي الإعداد

 العمومية للنادي.

 وميزانية السنة القادمة، وعرضهم  ،والحسابات الختامية عن السنة املنتهية ،إعداد التقرير املالي السنوي للنادي

 .دققي الحسابات والجمعية العموميةعلى م

 

  ةاإلداريتنظيمية خاصة بالهيئة  حكامأ (:17املادة )
 

من املرشحين الخاسرين بدًء من الشواغر ألي سبب كان، يتم ملء  اإلداريةخلو مكان أو أكثر في عضوية الهيئة  في حال .أ

 
ً
 أن يتم ملء كافة الشواغرإلى  أول الخاسرين وبالنزول تدريجيا

ً
 . يشترط أن يكون املرشح على النحو املذكور عضوا

  ،بالنادي بصفة مستمرة منذ آخر انتخاب
َ

أحكام  أو أي ،اإلدارية يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من الهيئة وأال

األعضاء  منتشرف لجنة خريجي الفرع على اختيار األشخاص املطلوبين مللء الشواغر  وقرارات من أي جهة أخرى.

    املذكورين بالصفة أعاله.

، جاز دعوة الجمعية العمومية الطارئة الختيار األعضاء بقصد البند السابقفي حالة عدم توفر املرشحين املذكورين في  .ب

 .اإلداريةاستكمال ملء الشواغر في عضوية الهيئة 

جاز  ،السنة املالية انتهاءقرب التاريخ املتوقع الجتماعها من تاريخ  عقد الجمعية العمومية الطارئة أوفي حالة تعذر  .ج

 الشواغر بصفة مؤقتة لحين إجراء االنتخابات التالية.  ءيمل ن  للجنة خريجي الفرع تسمية م  

 تجتمع الهيئة اإلدارية مرة واحدة في الشهر على األقل للنظر في شؤون النادي واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها. .د

ئة رئيس الهي األصوات يرجح الجانب الذي يضم توفي حال تساو  ،تصدر الهيئة اإلدارية قراراتها بأغلبية األصوات .ه

 .اإلدارية

 إذا تخلف عن حضور اجتماعات الهيئة اإلدارية لثالث مرات  .و
ً
أو خمس  متتالية،يعتبر عضو الهيئة اإلدارية مستقيال

 معقولة.خالل فترة ستة أشهر من غير مبررات  متقطعة،مرات 

 

 (: مسؤوليات أعضاء الهيئة اإلدارية18املادة )
 

 
ا
 مسؤوليات رئيس الهيئة اإلدارية: أوال

 يختص رئيس الهيئة اإلدارية بما يلي: .أ

 ةوأمام الجهات الرسمية في البلد الذي يوجد فيه فرع الجامع ،تمثيل النادي أمام هيئات الجامعة العربية املفتوحة 

 ام على كافة أعمال وأنشطة النادياإلشراف الع 

  ومدير فرع الجامعةمعية العمومية بعد أخذ املوافقة عليها من الج ،وااللتزاماتتوقيع العقود 

 وترؤس جلساتها ،والجمعية العمومية العادية والطارئة ،توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة اإلدارية 

 ت املالية وفق أحكام هذه الالئحةالتوقيع على املستندا 

  الرئيسعضوية مجلس خريجي الجامعة العربية املفتوحة باملقر 

  ع نوادي الخريجين بالفروع األخرى مو  ،التنسيق مع مجلس خريجي الجامعة املذكور 

 فرع الجامعة الذي يستضيف النادي التنسيق مع مدير 

  الهيئة اإلدارية ينوب عنه نائبه في حال غياب رئيس .ب
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أو يلغي التفويض على أن يكون ذلك بصفة  ،أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس اإلداريةيجوز لرئيس الهيئة  .ج

 ومعلنةخطية 

 

:
ا
 اإلداريةمسؤوليات نائب رئيس الهيئة  ثانيا

 يختص نائب رئيس الهيئة اإلدارية بما يلي:

 غيابهة اإلدارية في مهامه في حال ينوب عن رئيس الهيئ 

  اإلداريةيمارس االختصاصات التي يفوضه بها رئيس الهيئة 

 نادي بهدف دعم نشاطاتهم وتعزيزهاينسق مع أمناء لجان ال 

  اإلداريةاإلشراف على كتابة التقارير للهيئة 

 غيابهالنادي في حالة  يقوم بمهام أمين سر 

 

:
ا
 أمين سر النادي مسؤوليات ثالثا

 يختص أمين سر الهيئة اإلدارية بما يلي:

 هيئة اإلدارية والجمعية العموميةتدوين جلسات ومحاضر اجتماعات ال 

 تنظيم وحفظ سجالت النادي 

 التي تكلفه بها الهيئة اإلدارية تنفيذ األعمال 

 ونه اإلداريةئوش ،الرقابة على موظفي وعمال النادي 

 أمين صندوق النادي في حال غيابه يقوم بأعمال 

 

:
ا
 مسؤوليات أمين صندوق النادي رابعا

 يختص أمين صندوق الهيئة اإلدارية بما يلي:

  رية الهيئة اإلداإلى وتقديمها  ،املوازنة املالية للسنة املقبلةإعداد امليزانية العمومية عن السنة املنتهية ومشروع

 
ً
 لعرضها على الجمعية العمومية ملناقشتها تمهيدا

 وفق  ،وسندات القبض مع رئيس الهيئة اإلدارية للنادي ،التوقيع على املستندات املالية بما فيها أوامر الصرف

 أحكام هذه الالئحة

  لالطالع عليها وتحت الطلب لتكون جاهزة  ،مقر النادي بالفرعحفظ الدفاتر واملستندات املالية الخاصة بالنادي في

 من الجهات املختصة

  بختم النادي والتوقيع باستالمها بإيصاالت مختومة ما هو متعارف عليه،استالم املبالغ الواردة إلى النادي حسب 

 هذه الالئحةادي في حساب النادي لدى البنك املعتمد حسب أحكام إيداع املبالغ الواردة إلى الن 

  نها على للصرف موذلك  ،الجامعةومدير  اإلداريةاالحتفاظ بسلفة نقدية بمبلغ مناسب باالتفاق مع رئيس الهيئة

 النثريات الالزمة للنادي

 

:
ا
 مسؤوليات أمين لجان الثقافة والتدريب خامسا

 بما يلي: والتدريبأمين لجان الثقافة يختص 
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 الالئحة والهدف  وتحديد أهدافها بما يتفق وأحكام هذه ،ولجنة التدريب ،اإلشراف على تشكيل اللجان الثقافية

 من إنشاء النادي

 وتحديد موارد التمويل  ،وتقدير امليزانية الخاصة بها ،ريباملشاركة في وضع خطط عمل لجان الثقافة والتد

 الرامية إلى تحقيق أهداف النادي شاطاتهانومتابعة  ،والدعم

 أو التضارب بينها ،وفي جدولتها ،لتفادي االزدواجية في النشاطات ،التنسيق بين أعمال لجان الثقافة والتدريب 

 حسب ،اإلداريةالنادي ورئيس الهيئة  ق بالتعاون مع أمين صندو  ،التأكد من سالمة التصرف في إيرادات اللجان 

 الالئحةهذه أحكام 

 اإلداريةإضافة إلى التقرير السنوي عن نشاطاتها إلى الهيئة  ،تقرير فصلي عن أعمال لجان الثقافة والتدريب تقديم 

 للنادي

 

:
ا
 سؤوليات أمين لجان تنمية املجتمعم سادسا

 بما يلي: تنمية املجتمعأمين لجان يختص 

  املختلفة بالناديوعية والرياضية نشطة االجتماعية والتطاأللجان  على تشكيلاإلشراف 

  وتحديد موارد التمويل والدعم ،الهادفة إلى تنمية املجتمع ،املختلفة التطويراملشاركة في وضع خطط عمل لجان، 

 الهادفة إلى تحقيق غايات النادي ومتابعة نشاطاتها

 منهادولتها بشكل يحقق الفائدة القصوى وج ،التنسيق بين أعمال لجان تنمية املجتمع املختلفة 

  حسب  ،اإلداريةلهيئة اون مع أمين صندوق النادي ورئيس ابالتع ،اللجان إيراداتالتأكد من سالمة التصرف في

 ذه الالئحةأحكام ه

 للنادي اإلداريةإلى الهيئة نمية املجتمع املختلفة ونشاطاتها تقديم تقارير فصلية وسنوية عن أعمال لجان ت 

 

:
ا
 مسؤوليات أمين لجان التواصل والدعم سابعا

 بما يلي: التواصل والدعمأمين لجان يختص 

  بالنادياإلشراف على تشكيل لجان استقطاب التمويل والدعم العيني 

 والدعم وتحديد مصاريف التمويل واملساندة والدعم ومتابعة  ،املشاركة في وضع خطط عمل لجان التواصل

 نشاطاتها الرامية إلى تحقيق أهداف النادي

 افها ويحقق الغايات املرجوة منهابما يعزز أهد ،التنسيق بين نشاطات لجان التواصل والدعم املختلفة 

  حسب  اإلداريةورئيس الهيئة  ،اديبالتعاون مع أمين صندوق الن ،سالمة التصرف في إيرادات اللجانالتأكد من

 أحكام هذه الالئحة
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 اليةشؤون النادي امل

 

 (: إيرادات النادي19املادة )
  

تتكون إيرادات النادي من تبرعات األعضاء وغيرهم وريع إيرادات النادي من مختلف النشاطات، وأي إيرادات أخرى من  .أ

ن ع، مع رفع تقارير بلد الفرعفي  الهيئة اإلدارية للنادي وإدارة الجامعةالجامعة أو غيرها يتم املوافقة عليها من قبل 

 عملية التدقيق إلى املقر الرئيس.

  .ب
ً
  تعتبر أموال النادي ملكا

ً
 وفقا

َ
ملحقاته ألحكام النظام األساس ي للنادي و  للجامعة، وال يجوز التصرف بها أو بجزء منها إال

 وتعديالته.

 املالية في حساب خاص بالنادي لدى البنك الذي تعتمده إدارة الجامعة.تودع كافة إيرادات النادي  .ج

 

 ي(: مصروفات الناد20املادة )
 

 ،أعضاء الهيئة اإلداريةوبموافقة  ،عني من البنك املعتمدملالفرع ا –بموجب شيكات صادرة باسم النادي  اإلنفاقيتم  .أ

 املالية املعتمدة بالجامعة. اإلجراءاتوإدارة فرع الجامعة حسب 

  م:، هوأوامر الصرفملفوضون بالتوقيع على كافة مستندات القبض ا .ب

  اإلداريةرئيس الهيئة  

  الصندوق أمين 

  .ج
 
التخاذ الالزم بما  ،بلد الفرعفي الجامعة املالية بفرع الجامعة عن طريق مدير ئون من املستندات إلى الش رسل نسخةت

 في ذلك صرف املبالغ النقدية والشيكات.

 

 السنة املالية للنادي /(: السجالت والتقارير21املادة )
 

 و  والسندات،بكافة السجالت والدفاتر املالية بلد الفرع في الجامعة في النادي  بمقرفي مكتبها  اإلداريةتحتفظ الهيئة  .أ
ً
فقا

 عليها.ألصول املحاسبية املتعارف ل

رئيس الهيئة اإلدارية  بينبالتفاهم  ،اإلداريةرئيس الهيئة  من نقدية يتم تحديدها يحتفظ أمين صندوق النادي بسلفة .ب

 ، ويجري رفع تقارير عن عملية التدقيق إلى املقر الرئيس.مع بيان أوجه وحدود التصرف فيها الجامعة،مدير و 

 تقرير مالي سنوي  إلى إضافة ،تقديم تقرير مالي دوري اإلداريةعلى الهيئة  .ج
ً
ة وامليزاني، الحسابات الختامية مفصل متضمنا

ية والجمعية العموم ،وكذلك املوازنة التقديرية للعام املقبل إلدارة فرع الجامعة ،العمومية عن السنة املالية املنتهية

 خالل فترة ال تتجاوز  يللناد
ً
 من انتهاء العام املالي. ثالثين يوما

 للجامعة.ة املالية للنادي مع السنة املالية تتزامن السن .د

عملية التدقيق املالي على حسابات  الجامعةتحت إشراف مدير و بلد الفرع في يتولى قسم الشؤون املالية في الجامعة  .ه

 من تاريخ وذلك خالل فترة ال تتجاوز  النادي،
ً
قر امل إلى ورفع تقرير بذلك النادي،لي من تقرير ما استالم أيثالثين يوما

 الرئيس.
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 مجلس الخريجين

 

 مجلس خريجي الجامعة: (22املادة )
 

ويصدر ة، الجامعفروع لنوادي الخريجين ب اإلداريةاملفتوحة من رؤساء الهيئات  ةيتألف مجلس خريجي الجامعة العربي .أ

 بتشكيل املجلس وفق أحكام هذه الالئحة. رئيس
ً
 الجامعة قرارا

 التالي: يتشكل مجلس الخريجين على النحو .ب

 رئيس املجلس 

 نائب رئيس املجلس 

 أمين سر املجلس 

 املجلس أعضاء هيئة 

 الجامعة. رئيسحسب تقدير و  ،بين الفروع املداورةمع مراعاة مبدأ يتم التشكيل  .ج

 

  (: مهام املجلس23املادة )
 

 ،ومجلس الجامعة ،الجامعة إدارةمجلس خريجي الجامعة هو الهيئة العليا التي تمثل خريجي كافة فروع الجامعة لدى  .أ

 ومجلس األمناء.

 جدوى متوقع منها. أفضلبما يحقق  ،يقوم املجلس بتنسيق نشاطات نوادي الخريجين بالفروع املختلفة .ب

 لخريجي الجامعة العربية في االحتفاالت .ج
ً
واألنشطة العامة  ،واملناسبات ،يشارك مجلس الخريجين بصفته ممثال

 والدولية. اإلقليميةكما يمثل خريجي الجامعة في املنتديات  ،للجامعة

 في املقر الرئيس أو بواسطة  .د
ً
ويجوز دعوة ، (Video Conferencing)عد ب  عن  االتصاليجتمع مجلس الخريجين سنويا

 رئيسه وأعضائه لحضور اجتماعات مجلس الجامعة بالتناوب.

 

 (: مكتب الخريجين24املادة )
 

تخذ املقر  .أ  ي 
ً
 ويتولى أمانة سر مجلس الخريجين. ،كتب الخريجينمل الرئيس مكانا

 تحت إشراف رئيس املجلس أو من ينوب عنه. ،ينسق مكتب الخريجين نشاطات مجلس الخريجين وفعالياته .ب

من خالل التقارير الدورية التي ترده من  ،يتولى مكتب الخريجين متابعة أنشطة نوادي الخريجين بالفروع املختلفة .ج

 الخريجين.ومن خالل التواصل مع أعضاء مجلس  ،الفروع

 

 الية مجلس الخريجينالشؤون امل(: 25املادة )
 

نشاطات  ريعومن  ،له في موازنة املقر الرئيس املرصودةاملخصصات يتم تمويل نشاطات وفعاليات مجلس الخريجين من  .أ

 .الجامعة رئيسوالتي يوافق عليها  ،الواردة إليه والتبرعات ،الهباتمن و  ،املجلس

ويتم الصرف  ،املقر الرئيسالشؤون املالية في  إدارةمجلس الخريجين في حساب مصرفي مستقل بمعرفة  إيراداتتوضع  .ب

 ا.مب عنهوأمين السر أو من ينو  ،على أذونات الصرف املعتمدة من رئيس املجلس املذكورة بناءً  اإلدارةمنه من خالل 
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 إلى  .ج
ً
 ماليا

ً
وذلك في موعد ال  ،ةاملجلس ومصاريفه خالل السنة املالي إيراداتالجامعة عن  رئيسيقدم املجلس تقريرا

 من يوم 30يتجاوز 
ً
 السنة املالية للجامعة. انتهاءا

 الجامعة. إدارةحسب ما هو معمول به لدى  ،خضع إيرادات املجلس ومصروفاته إلى التدقيق واملراجعةت .د

 

 نأحكام تنظيمية خاصة بمجلس الخريجي :(26املادة )
 

 ،الخريجين بالفروع تبدأ بعد إتمام تشكيل الهيئات اإلدارية لنوادي ،واحدة عضوية مجلس الخريجين سنة مدةتكون  .أ

 .ذكرسابقة ال اإلداريةوتنتهي مع التشكيل الجديد للهيئات 

يفقد فإنه بالتالي  بلده،لنادي الخريجين في فرع  اإلداريةكرئيس الهيئة  لصفتهفقدان عضو مجلس الخريجين  في حال .ب

 
ً
 ويحل محله الرئيس الجديد لنادي الخريجين في فرع بلده. ،عضوية مجلس الخريجين تلقائيا

في حال تعذر تشكيل مجلس الخريجين بكامل أو جزء من هيئته يقوم مكتب الخريجين بتزكية عدد من الخريجين  .ج

أو  ،العدد املناسب الستكمال الشواغر باملقر الرئيس الجامعة رئيسمنهم  يختار ،بالفروعبالتشاور مع لجان الخريجين 

املجلس املشكل على هذا النحو بمهام مجلس الخريجين ويقوم ، الجامعةرئيس للتشكيل الكامل للمجلس حسب تقدير 

 الالئحة. هذهمن  البند "أ"( 22) لحين زوال العائق أمام تشكيل املجلس حسب أحكام املادة ،مؤقتةبصفة 

 رئيس املجلس. األصوات يرجح الجانب الذي يضم  تتساو  وفي حال ،يتخذ املجلس قراراته باألغلبية املطلقة .د

كما يتولى  ،رئيس املجلسعلى توجيه من  رسل جدول األعمال بناءً وي   ،املجلس الخريجين الدعوة الجتماعاتيتولى مكتب  .ه

 .املكتب تدوين محاضر االجتماع ومتابعة تنفيذ قرارات املجلس

 لألحكام املنصوص عليها في هذه الالئحة. .و
ً
 تكون كافة قرارات املجلس وفقا

 

 عاتاز حل الن(: 27) املادة
 

يعرض األمر على مدير الفرع لعرضه على مجلس الفرع  ،هذه الالئحة أحكامة عن تطبيق نزاعات ناجم نشوء أيفي حال 

في تفسير هذه الالئحة يعرض األمر على مجلس الجامعة ويكون قرار مجلس  اآلراءتضارب  في حالة. املناسب اإلجراءالتخاذ 

 الجام
ً
  عة نهائيا

ً
 الجامعة.بعد الحصول على موافقة مجلس  إالجهة قضائية  أي إلىوال يجوز اللجوء ، األطراف لكافة وملزما

 

 (: أحكام عامة28مادة )
 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تخص " .أ
 
 ". نادي ومجلس خريجي الجامعة العربية املفتوحة ت

 .مدراء الجامعة مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة .ب

 ويتم تطبيقها بمرونة حسب إلد الجامعة وتعتبر في بتسري على الالئحة أي ضوابط تصدرها الجهات املعنية  .ج
ً
رشادية

 ظروف البلد والجامعة في البلد املعني.

 يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة .د

 

 

 


